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Saksliste:
1) Årsrapport ble gjennomgått av CL og godkjent av generalforsamlingen.
Vedr pkt 8 under behandlede saker: De nasjonale retningslinjene for utredning og håndtering
av barnemishandling er ute på høring. Generalforsamlingen støtter styrets syn om at de
forskjellige institusjonene bør følge de nasjonale retningslinjene, fremfor å lage egne, lokale
løsninger. Styret i NFPR får i oppgave å utarbeide et mandat til en ekspertgruppe som kan
samarbeide på dette feltet, på tvers av profesjon og geografi. Styret vil foreslå medlemmer til
denne ekspertgruppen og ekspertgruppen vil redegjøre for fremdriften, ved
generalforsamlingen 2013.
2) Regnskapet ble presentert ved Anne Thora Grammeltvedt (kasserer). Regnskapet er
revidert av revisor Kjersti Try. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.
3) Orientering om ESPR fondet; Karen Rosendahl orienterer. Stiftelsen har pr dd en
egenkapital på ca 120 000 kr. Leder i NFPR har vært styremedlem i denne stiftelsen, men på
siste styremøte i stiftelsen ble det vedtatt å gjøre en vedtektsendring som innebærer at NFPR
ikke lenger har formell tilknytning til fondet/stiftelsen. Denne avgjørelsen er gjort i samråd
med styret i NFPR. Styret i stiftelsen består nå av Karen Rosendahl (leder), Anne Hylland og
Lill-Sofie Ording Muller. Det nye styret ønsker å arbeide for økt egenkapital, slik at
radiologer med interesse for barneradiologi kan søke om støtte til kurs, kongresser etc.
4) Økning av kontingent i NFPR. Det ble vedtatt å øke kontingenten fra 100,- til 150,- pr år.
DNLF krever inn kontingenten. Kontingentøkningen er i tråd med de andre
spesialforeningene i NRF og gjør det lettere å kunne nedsette ekspertgrupper (konf pkt 1 og
pkt 5).

5) Videreutvikling av foreningen:

Interessegrupper (på hjemmesiden)- enighet om å videreføre disse og tilstrebe og ha
representanter fra hver region i hver interessegruppe.
Fagmøter- etter forslag fra Bjarne Smevik, vil Styret arbeide for å få i stand et fagmøte/kurs i
forbindelse med neste generalforsamling (høsten 2013). I tillegg til faglig styrking og
oppdatering vil et slikt fagmøte kunne styrke samholdet og øke samarbeidet mellom
radiologer som driver barneradiologi i Norge. Generalforsamlingen oppfatter dette som helt
sentralt mtp utvikling av en egen sub-spesialitet i barneradiologi (se under).
Videreutdanning i barneradiologi / Sub-spesialitet i barneradiologi- Karen Rosendahl
informerer om at ESPR er godt i gang med å definere og søke om en offisiell subspesialisering i barneradiologi. Styret mener at det pr dd er for tidlig å søke DNLF om
opprettelse av en ny sub-spesialitet og mener at det er mer hensiktsmessig å vente på ESPR
dokumentet og på utfallet av Norsk Forening for Intervensjonsradiologers søknad om egen
sub-spesialitet i intervensjonsradiologi (trolig våren 2013). Styret ønsker å nedsette en
arbeidsgruppe som skal starte opp med en orienterende kartlegging og presentere dette (og
arbeide videre med) på neste generalforsamling.
6) Barneradiologisk service/tilbud på sykehus i Norge. Karen Rosendahl informerer om at
en medisinerstudent (4.års student ved UiB) skal gjennomføre en spørreskjema undersøkelse
mtp barneradiologisk tilbud på sykehus i Norge. Oppgaven skal være avsluttet innen 1,5 år og
NFPR støtter initiativet og oppfordrer studenten til bruke vår liste over Kontaktpersoner for
Barneradiologi i Norge, for å oppnå adekvat svarprosent på undersøkelsen. Spørreskjemaet vil
bli sendt på høring i styret i NFPR, før det sendes ut.
6) Eventuelt.
- Styret oppfordrer alle medlemmer til å bidra og delta på Nordisk kongress i Bergen mai
2013.
- Neste generalforsamling i NFPR blir høsten 2013. Samtlige i styret er da på valg. Styret vil
arbeide med å finne aktuelle styrekandidater for neste periode og vil tilstrebe en jevn regional
og kjønnsmessig fordeling i styret.
- Karen Rosendahl er valgt til co-president for IPR (felles kongress mellom SPR og ESPR) i
Chicago 2016. NFPR gratulerer med utnevnelsen og ønsker lykke til.
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